
 

DODATOK č. 1 

KU KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE VYŠŠIEHO STUPŇA 

PRE PRÍSLUŠNÍKOV POLICAJNÉHO ZBORU  

NA ROK 2022 
 

Zmluvné strany 

 

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

zastúpené ministrom vnútra Slovenskej republiky Romanom MIKULCOM 

  

a 

 

ODBOROVÝ ZVÄZ POLÍCIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

zastúpený predsedom Pavlom PARAČKOM 

 

 

sa dohodli, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na rok 

2022 sa dopĺňa takto: 

 

1. V čl. 4 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:  

„(5) Ministerstvo udelí policajtovi, ktorého služobný pomer trvá ku dňu 31. augusta 2022 

odmenu podľa § 102a ods. 1 písm. a) zákona č. 73/1998 Z. z. v sume 500 eur; nárok na 

udelenie odmeny nevzniká policajtovi, na ktorého bol spracovaný návrh na prepustenie zo 

služobného pomeru podľa § 192 ods. 1 písm. e) a písm. f) zákona č. 73/1998 Z. z. Odmena 

bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac august 2022. Ak je policajtovi určený kratší 

čas služby v týždni, ako je ustanovený základný čas služby v týždni, odmena podľa prvej 

vety sa pomerne kráti.“.  

Doterajšie odseky 5 až 16 sa označujú ako odseky 6 až 17. 

2. V čl. 4 ods. 13 sa slová „7, 8 a 9“ nahrádzajú slovami „8, 9 a 10“. 

3. V čl. 6 ods. 4 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „od 1. augusta 2022 bude nominálna 

hodnota vo výške 5,00 eur a príspevok zo sociálneho fondu vo výške 0,45 eur,“. 

4. V čl. 6 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „od 1. augusta 2022 bude nominálna 

hodnota do výšky 5,00 eur a príspevok zo sociálneho fondu do výšky 0,50 eur,“. 

5. V čl. 6 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „od 1. augusta 2022 bude nominálna 

hodnota do výšky 5,00 eur a príspevok zo sociálneho fondu vo výške 0,45 eur,“. 

6. V čl. 6 ods. 4 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „od 1. augusta 2022 bude nominálna 

hodnota do výšky 5,00 eur a príspevok zo sociálneho fondu do výšky 0,50 eur,“.  

 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 

Bratislava 26. júla 2022      

 

 

Roman MIKULEC v. r.  

 

 

Pavol PARAČKA v. r.  

minister vnútra 

Slovenskej republiky 

predseda Odborového zväzu polície 

v Slovenskej republike 

  


